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Editorial

Estamos vivendo tempos difíceis em meio à pandemia do novo coronavírus - Covid19 e o momento
exige perseverança e atenção. Novas e penosas decisões fomos obrigados a tomar, obedecendo as
recomendações da OMS e dos nossos governantes: quarentena, auto-isolamento e outras medidas por
medo do vírus.
Para atravessar esse momento delicado, a solidariedade se torna um ingrediente fundamental. Desde o
dia 16 de março de 2020, suspendemos nossas atividades, que envolviam deslocamentos públicos,
encontros, caminhadas, cursos e palestras presenciais, a fim de não arriscar a saúde dos nossos
associados e amigos. Estas foram as opções necessárias em prol da coletividade. Temos consciência
que o coronavírus não é apenas um fato, mas um grande acontecimento que está mudando o mundo.
E o Caminho, os caminhos como ficam? Precisamos levar em conta: a abertura das fronteiras,
quarentena de 14 dias para conseguir o ir e vir, novas estratégias nos albergues de isolamento,
segurança, higiene e números adequados de peregrinos. Diferentes medidas estão sendo
esquematizadas para permitir a quem desejar e assumir os riscos. No momento, aguardar e aguardar. O
Caminho e caminhos estarão sempre lá. Vamos, portanto, colaborar para evitarmos que a epidemia se
espalhe. Ter paciência e cautela.
Gostaria de lembrá-los, que temos dois canais de comunicação com a nossa ACACS para dúvidas,
informações, detalhes sobre a situação atual dos Caminhos, enfim... o que desejarem nos perguntar: 1º
nosso site www.santiago.org.br, pelo Fale Conosco e 2º nosso APP (ACACS-SP), pelo Contatos.
Meu forte abraço fraterno. Até breve! Fiquem bem em casa!
Elizabeth Nastari, Presidente

Capa: Monumento ao Peregrino,
no Monte do Gozo
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2020, ainda não estamos na metade do ano, mas este já é o que mais impactou nossas vidas. Começou
com um novo tipo de gripe surgindo na China e que foi se espalhando pelo mundo. Pelos dois primeiros
meses vivemos normalmente, com muitos planos de caminhadas e eventos, até que em março a gripe
chegou por aqui, causando a princípio preocupação, mas logo depois mudando os nossos rumos. Assim
foi que em 16 de março tivemos que tomar a difícil decisão de suspender nossas atividades. As
caminhadas daquele mês e do seguinte, que estavam com inscrições abertas, foram canceladas, como
também as palestras e o plantão peregrino em nossa sede. No Caminho também os albergues estavam
fechando para evitar o avanço da pandemia, e interrompemos a emissão das credenciais.
Na última semana do mês de maio o Governo do Estado lançou o Plano São Paulo, que permite a
flexibilização de atividades, e que seria aplicado já a partir do início de junho. A Prefeitura da Capital
ainda está definindo os protocolos a serem seguidos para a retomada das atividades e, portanto, a
quarentena segue ao menos até a metade de junho.
Nesse cenário, definimos que continuamos em quarentena durante todo este mês. Antes que possamos
reabrir, é preciso avaliar não só os novos protocolos da prefeitura para nos adaptar, como também sentir
segurança que a propagação do vírus está controlada. Mesmo em quarentena, continuamos à
disposição para informações ou dúvidas, através do e-mail e a seção ‘Fale Conosco’ e 'Contato' em
nosso site e aplicativo. Estamos também avaliando formas de iniciarmos palestras e atendimento online. Breve teremos novidades.

A Espanha foi um dos países mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus, sendo necessárias
medidas rígidas de quarentena em todo o país. Com isso o Caminho de Santiago começou a ser
fechado em março, quando deveria estar aumentando o fluxo de peregrinos após o inverno. A maioria
dos que já estavam no caminho não pôde completar, recebendo ordem para retornar a suas casas
enquanto havia condições. Abril e maio foi de fechamento completo: fronteiras externas e internas,
comercio, hospedagem, escolas, etc.

Reabertura: "Camiño Seguro"
Agora, que a Europa conseguiu controlar o avanço do vírus, o governo da Espanha anunciou na primeira
semana de junho um plano de retomada das atividades. O plano, dividido em fases que devem ser
iniciadas ainda este mês, permite a flexibilização da mobilidade entre as províncias e em breve a
abertura das fronteiras com os países vizinhos. Para evitar uma segunda onda de contágios, o plano
inclui um conjunto de recomendações que devem ser seguidas por cada setor, entre eles o de albergues
e hostels.
Após críticas de que o plano é fortemente focado no turismo, e não é compatível com a realidade dos
albergues para peregrinos, a Associação de Municípios do Caminho (AMCS) criou um protocolo próprio
para ser seguido por todos os albergues do Caminho se Santiago. Esse protocolo visa manter a
segurança não só do peregrino, mas também dos hospitaleiros e pessoas do entorno, que são formadas
por grande parcela de idosos. O protocolo deve ser respeitado tanto por hospitaleiros quanto peregrinos.
São normas de higiene em geral, distância entre as pessoas, cuidados com as mochilas, maior uso de
materiais descartáveis, controle das áreas comuns para evitar aglomerações, etc. O espaçamento entre
as camas aumentará, reduzindo a capacidade de acolhimento dos albergues. Está em desenvolvimento
um sistema para melhor controle da ocupação, e que vai permitir inclusive que o peregrino faça
reservas.

No Caminho

Missas na Catedral de Santiago
A partir de julho voltarão a ser realizadas missas na Catedral de Santiago, o que
não ocorria desde o ano passado devido às obras de restauração. Para isso um
altar móvel está sendo montando junto ao Pórtico da Glória, na nave principal, que
já tem suas obras concluídas. As obras seguem na Capela Maior, onde está o altar
principal e o Sepulcro. Será apenas a missa das 19:30, horário em que os operários
já têm encerrado para o dia. A Missa do Peregrino, ao meio-dia, permanece na
Igreja de São Francisco. O altar provisório é desmontável e reutilizável, feito em
madeira. Completa o conjunto uma imagem de Santiago, em pedra, e uma imagem
do Cristo Crucificado, em madeira, ambos do século XIV.

Altar provisório da Catedral de Santiago

San Amato Ronconi
Ao longo dos séculos pessoas com as mais diversas origens convergiram esforços e contribuíram para
que o Caminho de Santiago de Compostela fosse até hoje percorrido por multidões de peregrinos. Neste
boletim trataremos de Santo Amato Ronconi, um santo peregrino.
Amato Ronconi nasceu em 1225 na cidade de Rimini, na região Emilia-Romagna, Itália. Ficou órfão
quando criança e passou a infância e a adolescência crescendo na casa de seu irmão, Giacomo. Desde
muito jovem Amato pensava em servir a Deus. No entanto, sua cunhada planejava que ele casasse com
a irmã mais nova dela para manter intacta a propriedade. Para ajudar nos planos de sua esposa,
Giacomo deu a seu irmão um pedaço de sua terra e disse-lhe para proceder como quisesse. Amato
dentro de seu espírito cristão passa a se dedicar aos pobres. Essa atitude enfureceu sua cunhada, que
por vingança espalha boatos caluniosos contra Amato. Mas, com a ajuda de Deus, após uma
investigação os boatos foram desmentidos e sua cunhada desmascarada.
Sentindo mais forte o chamado de Deus, Amato dedicou sua vida a atender às necessidades dos pobres
e a ajudar os peregrinos. Renunciou aos bens terrenos em favor das pessoas pobres da região. Juntouse à Ordem Franciscana Secular e adotou a vida de ermitão para seguir o exemplo de São Francisco de
Assis. Mais tarde, atendendo novo chamado de Deus, Amato emergiu de seu eremitério e construiu
capelas e abrigos para os peregrinos; alguns desses lugares ainda existem, como um hospital em
Rimini.

Os Santos no
Caminho

Amato, seguindo o exemplo de São Francisco de Assis, percorreu por quatro vezes o Caminho de
Santiago de Compostela para visitar o túmulo de Tiago, o Apóstolo. Em cada peregrinação cresceu em
santidade pessoal, uma vez que ajudava seus irmãos peregrinos. Enquanto Amato Ronconi tentava
fazer uma quinta peregrinação ao túmulo do Apóstolo, um anjo lhe apareceu e disse que ele logo
morreria, por isso teve que voltar para sua casa. Ele parou no convento beneditino de San Giuliano em
Rimini, onde deu a eles o restante de suas posses em 10 de janeiro de 1292.
Amato Ronconi morreu em 1292. Seus restos mortais estão na igreja de San Biagio, sua cidade natal de
Saledecio, após ser transferido em maio de 1330, depois que seu local de descanso original foi
destruído. Foi beatificado em 17 de abril de 1776. O Papa Francisco confirmou sua vida de virtude
heroica em 9 de outubro de 2013 e aprovou o milagre necessário para a santidade em 15 de abril de
2014. A canonização se deu em 23 de novembro de 2014 na Praça de São Pedro.
Assim, mais uma vez podemos notar que no final são nossas boas obras e nossa fé que serão
lembradas. Esses elementos nos movem, nos unem uns aos outros e nos distinguem.

Puente la Reina – Navarra
“Onde os dois caminhos se encontram” é a melhor definição para este povoado de aproximadamente
2.500 habitantes e que está localizado na Navarra, distante 24 quilômetros de Pamplona. É o ponto de
encontro dos peregrinos que iniciam o Caminho Francês em Saint Jean Pied de Port ou em Somport,
pois a partir de Puente la Reina o caminho se torna único até Santiago de Compostela.
A atração principal do lugar é sem dúvida alguma a ponte de origem românica do séc. XI, que leva esse
nome para homenagear a rainha responsável pela sua construção, e cujo objetivo era facilitar a
passagem dos peregrinos pelo Rio Arga. Não se sabe ao certo o nome da rainha que teria ajudado a
levantar a ponte, mas há indícios de que poderia ter sido a Rainha de Castilla (esposa do Rei Sancho, o
Maior) ou a Dona Estefânia (esposa de García Nájera). A extensão da ponte é de 110 metros e chegou
a ter três torres defensivas, das quais resta apenas a que está localizada dentro do povoado.

As Cidades do
Caminho

Puente la Reina, Calle Mayor, e Igreja de Santiago

Outras atrações que fazem parte da história de Puente la Reina: duas igrejas do séc. XII, a do Crucifixo
(onde Jesus está crucificado na “Pata de Oca”, um símbolo pertencente à Ordem dos Templários), e a
de Santiago (essas duas igrejas estão localizadas na Calle Mayor); dois conventos também do séc. XII,
o dos Trinitários e das Comendadoras do Sancto Spiritus; e a igreja de San Pedro, construida durante o
séc. XVI e que guarda a Virgen del Txori, uma imagem que estava num dos vãos da ponte e todos os
dias vinha um pássaro (txori, em euskera) para limpar e cuidar dela.

Puente la Reina conta com todo tipo de serviços para os peregrinos: hotéis, albergues, restaurantes,
cafeterias, supermercado e lojas diversas. Um belíssimo lugar para recuperar as energias gastas depois
de atravessar o Alto del Perdón e se preparar para no dia seguinte continuar a peregrinação no caminho
das estrelas.

Filmes

Para passar o tempo enquanto permanecemos em casa, nada melhor que assistir filmes sobre o
Caminho de Santiago. E boas opções não faltam nesse sentido! Veja abaixo nossas indicações e onde
encontrar o filme:

O CAMINHO (THE WAY)
Um dos filmes mais aclamados sobre o Caminho de Santiago, conta a história de um pai (Martin Sheen)
que vai para a Espanha após receber a notícia da morte do seu filho.
https://www.youtube.com/watch?v=RqtEFqm0Dq0 (dublado em português)

TRES EN EL CAMINO
Conta a saga de três peregrinos (entre eles, a atriz brasileira Milena Rodrigues) em busca de um sonho:
completar o Caminho de Santiago. Hospitaleiros conhecidos dos peregrinos, como Jesus Jato e Tomás
de Manjarín, participam deste belo filme.
https://www.youtube.com/watch?v=rxMBsxwxtVQ&t=5659s (em espanhol)

FOOTPRINTS: THE PATH OF YOUR LIFE
Um grupo de amigos tem como objetivo percorrer o Caminho do Norte. Um dos poucos filmes que
mostra essa outra via de peregrinação rumo ao túmulo do apóstolo.
Disponível em: Netflix (legendas em português)

CAMINO SIN LÍMITES
Documentário. Dois irmãos, sendo um deles cadeirante, não medem esforços para conseguir um sonho
em comum: percorrer o Caminho de Santiago. Ao longo do documentário outros peregrinos vão se
juntando e ajudando, mostrando que o impossível não existe.
https://www.youtube.com/watch?v=RYxrSI19Ee0 (legendas em português)

GREGORIAN – IN SANTIAGO DE COMPOSTELA
O grupo Masters Of Chant, conhecido por cantar músicas atuais na forma de cantos gregorianos, desta
vez utiliza como cenário Santiago de Compostela e outros locais do caminho, como Finisterre. Músicas
do U2, Dire Streets, Eric Clapton, R.E.M. e Metallica, entre outros.
https://www.youtube.com/watch?v=2ZqDAQPCcag
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